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Voorontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het 

onderwijs  

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand; 

Na beraadslaging, 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand is 

ermee belast, in naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het 

ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt: 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 

Art. 2. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het 

laatst gewijzigd bij het decreet van [OD XXXII – datum later in te vullen wegens 

nog niet gekend], worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

1° er wordt een punt 7°bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 

“7°bis bevoegd steunpunt: het universitair steunpunt dat erkend en 

gesubsidieerd wordt voor de ontwikkeling van de Vlaamse toetsen volgens het 

besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de 

procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire 

steunpunten;”;  

2° er wordt een punt 14°quater ingevoegd, dat luidt als volgt: 

“14°quater feedbackrapport: een rapport met de resultaten op de Vlaamse 

toetsen op het schoolniveau, het niveau van de leerlingengroep of het 

leerlingniveau;”; 
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3° er wordt een punt 31°bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“31°bis leerwinst: de verandering in de leerprestaties tussen twee metingen bij 

dezelfde leerlingen op dezelfde meetschaal. Leerwinst kan verwijzen naar diverse 

niveaus: het Vlaamse niveau, het schoolniveau en het leerlingniveau;”;  

 

4° er wordt een punt 56°bis ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“56°bis Vlaamse toetsen: gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde, net- 

en koepeloverschrijdende toetsen die worden afgenomen in bepaalde leerjaren van 

het basisonderwijs in alle scholen over een selectie van eindtermen;”. 

 

Art. 3. In artikel 37, §3, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het 

decreet van 9 juli 2021, wordt het punt 5° vervangen door wat volgt:  

 

“ 5° afspraken in verband met huiswerk, agenda's, rapporten en 

leerlingenevaluatie, met inbegrip van de wijze waarop bij de leerlingenevaluatie 

de klassenraad al dan niet rekening houdt met de resultaten van de Vlaamse 

toetsen, onverminderd de bepalingen van artikel 44quater, §2, 4°.”.  

 

Art. 4. In hoofdstuk V van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een afdeling 2ter ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Afdeling 2ter. Vlaamse toetsen”. 

 

“Art. 44quater. §1. Op het einde van het vierde jaar gewoon lager onderwijs, vanaf 

het schooljaar 2023-2024, en op het einde van het gewoon lager onderwijs, vanaf 

het schooljaar 2025-2026, nemen alle leerlingen, met uitzondering van de 

anderstalige nieuwkomers en de leerlingen met een individueel aangepast 

curriculum, deel aan de Vlaamse toetsen.  

 

In afwijking van het eerste lid kan de school  beslissen om anderstalige 

nieuwkomers en leerlingen met een individueel aangepast curriculum te laten 

deelnemen aan de Vlaamse toetsen. 

 

Een school voor buitengewoon lager onderwijs kan  beslissen haar 

leerlingen  te laten deelnemen aan de Vlaamse toetsen.  

 

De Vlaamse toetsen worden ontwikkeld door het bevoegde steunpunt met 

betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers en kunnen van zodra technisch 

mogelijk door deze onderwijsverstrekkers worden aangevuld met eigen items in 

functie van een eigen kwaliteitszorgsysteem. De Vlaamse overheid stelt de Vlaamse 

toetsen, met inbegrip van oefentoetsen, ter beschikking van de scholen die ze 

digitaal en op basis van instructies bij hun leerlingen afnemen. De Vlaamse 

Regering kan nadere regels bepalen voor de praktische organisatie van de Vlaamse 

toetsen. 

 

 De Vlaamse toetsen omvatten een selectie van eindtermen van het 

leergebied wiskunde en het leergebied Nederlands. De Vlaamse toetsen houden 

rekening met zowel de eindtermen als de gelijkwaardig verklaarde vervangende 

eindtermen. 
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De Vlaamse Regering kan beslissen om de verplichte afname in het gewoon lager 

onderwijs van een gevalideerde toets voor ten minste drie leergebieden als 

vermeld in artikel 44ter te vervangen door de verplichte deelname aan de 

Vlaamse toetsen.  

  

§2. De Vlaamse toetsen hebben tot doel de onderwijskwaliteit te versterken en te 

monitoren door het bereiken van de eindtermen en de leerwinst te meten op 

onderstaande niveaus.  

 

 De resultaten van de Vlaamse toetsen worden op de volgende wijze 

gebruikt: 

 

1° op Vlaams niveau als bron van informatie over de onderwijskwaliteit, meer 

bepaald de mate waarin de eindtermen bereikt worden, de mate waarin 

leerwinst gegenereerd wordt en als element van kwaliteitszorg op 

systeemniveau; 

 

2° op schoolniveau als element van interne en externe kwaliteitszorg: 

 

- als één van de elementen in de interne kwaliteitszorg van de school. 

De school en het schoolbestuur zullen daartoe een eigen 

feedbackrapport met gecontextualiseerde resultaten op een 

beveiligde manier kunnen consulteren;  

 

- als één van de elementen in de werking van de pedagogische 

begeleidingsdiensten, zoals geregeld in artikel 15, §1 van het 

decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs; 

 

- als één van de elementen in de werking van de onderwijsinspectie, 

meer bepaald de doorlichtingen zoals vermeld in artikel 36 tot en met 

artikel 42 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van 

het onderwijs.  

 

3° op niveau van de leerlingengroep als één van de elementen voor reflectie 

over het pedagogisch-didactisch handelen in het schoolteam;  

 

4° op leerlingniveau als één van de mogelijke elementen waarmee de 

klassenraad rekening kan houden bij de evaluatie. De resultaten op 

leerlingniveau worden niet als enige criterium voor de evaluatie gebruikt.  

 

§3. Leerlingen die recht hebben op redelijke aanpassingen of speciale 

onderwijsleermiddelen gedurende het schooljaar waarin de Vlaamse toetsen worden 

afgenomen, hebben recht op behoud en gebruik van die aanpassingen en 

leermiddelen als ze de Vlaamse toetsen afleggen.”. 

 

Art. 5. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt in dezelfde afdeling 2ter een artikel 44quinquies ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 
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“Art. 44quinquies. §1. Door de toepassing van paragraaf 44quater, worden de 

volgende gegevens verwerkt door de scholen, de bevoegde diensten van de 

Vlaamse overheid en het bevoegde steunpunt:  

 

1° de identificatiegegevens van de deelnemende leerlingen; 

2° de individuele toetsresultaten; 

3° de leerlingenkenmerken die nodig zijn voor een juiste interpretatie van de 

gegevens;  

4° de kenmerken van de school waar de leerling is ingeschreven.  

 

 De scholen verwerken die gegevens van de leerlingen die bij hen zijn 

ingeschreven. De bevoegde diensten van de Vlaamse overheid en het bevoegde 

steunpunt verwerken die bovenvermelde gegevens van alle leerlingen.  

 

De gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijken gedurende 

tien jaar bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn worden de 

persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. Voor wetenschappelijk 

onderzoek en statistiek worden de gegevens onbeperkt gepseudonimiseerd 

bewaard. 

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor die verwerking en 

kan de leerlingenkenmerken die verwerkt worden, vastleggen.  

 

§2. De Vlaamse overheid en het bevoegde steunpunt treden, ieder voor zijn of haar 

bevoegdheid, op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de 

persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 1. Het bestuur van de onderwijsinstelling 

of de gemandateerde is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van de 

persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 31, §1, eerste lid, 5°. 

 

 De scholen, de Vlaamse overheid en het bevoegde steunpunt bepalen, ieder 

binnen zijn of haar bevoegdheidssfeer, op transparante wijze hun respectieve 

verantwoordelijkheden.   

 

De leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht op 

inzage in en kopie van het feedbackrapport met hun resultaten op de Vlaamse 

toetsen. De leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht op 

inzage in hun toets, op een manier die de vertrouwelijkheid van de toetsvragen 

garandeert.”. 

 

Art. 6. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt in dezelfde afdeling 2ter een artikel 44sexies ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 44sexies. Het bevoegde steunpunt of de bevoegde diensten van de Vlaamse 

overheid bezorgen de resultaten op schoolniveau jaarlijks aan de onderwijsinspectie 

en aan de betrokken pedagogische begeleidingsdienst. De gegevens van de 

individuele leerlingen worden daarbij niet opgenomen.  

 

 In afwijking op de algemene regeling in het bestuursdecreet inzake 

openbaarheid, delen de leden van de onderwijsinspectie, de personeelsleden van 

de scholen, van de Vlaamse overheid, van het bevoegde steunpunt en van de 

pedagogische begeleidingsdiensten en de schoolbesturen die de resultaten kennen 
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van de Vlaamse toetsen, vermeld in artikel 44quater, §1, de resultaten niet mee 

aan derden.  

 

In afwijking met het vorige lid mag een school de eigen schoolresultaten 

wel bezorgen aan derden die de school begeleiden. Deze begeleidende instantie 

mag op haar beurt de resultaten niet meedelen aan derden 

 

De leden van de onderwijsinspectie, de personeelsleden van de scholen, van 

de Vlaamse overheid, van het bevoegde steunpunt en van de bevoegde 

begeleidingsdiensten, en de schoolbesturen die de resultaten kennen van de 

Vlaamse toetsen, zijn daartoe gehouden tot het beroepsgeheim. Bij overtreding 

wordt artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing.  

 

 Het is verboden om de resultaten van een school publiek te maken. 

 

De niet-naleving van het verbod op openbaarmaking door de school is een 

inbreuk op het verbod op oneerlijke concurrentie in de zin van artikel 51, §1 van 

dit decreet. 

 

 De resultaten die behaald zijn bij de Vlaamse toetsen, vermeld in paragraaf 

44quater, §1, geven geen aanleiding tot de rangschikking van scholen.  

 

 De resultaten die behaald zijn bij de Vlaamse toetsen worden niet gebruikt 

in functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken met individuele 

personeelsleden.”.  

 

Art. 7. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt in dezelfde afdeling 2ter een artikel 44septies ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“De Vlaamse Regering zal een evaluatie doorvoeren die minstens uit volgende 

onderdelen zal bestaan: 

 

1° een procesevaluatie onmiddellijk na de testafname in 2023 in het 4de jaar bij een 

representatieve steekproef van scholen; 

2°  onmiddellijk na de eerste toetsafname een procesevaluatie van de eerste 

toetsafname; 

3° uiterlijk in 2029 een evaluatie van de mate waarin de Vlaamse toetsen de 

doelstellingen, vermeld in artikel 44quater, §2, hebben helpen bereiken en van de 

andere effecten die ze hebben teweeggebracht.”. 

 

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010  

 

Art. 8. In artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, 

het laatst gewijzigd bij het decreet OD XXXII – datum later in te vullen wegens 

nog niet gekend], worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° er wordt een punt 9°/0 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“9°/0 bevoegd steunpunt: het universitair steunpunt dat erkend en gesubsidieerd 

wordt voor de ontwikkeling van de Vlaamse toetsen volgens het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de 

voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten;”;  
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2° er wordt een punt 14/0/0 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“14/0/0 feedbackrapport: een rapport met de resultaten op de Vlaamse toetsen 

op het schoolniveau, het niveau van de leerlingengroep of het leerlingniveau;”; 

 

3° er wordt een punt 17°/5 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“17°/5 leerwinst: de verandering in de leerprestaties tussen twee metingen bij 

dezelfde leerlingen op dezelfde meetschaal. Leerwinst kan verwijzen naar diverse 

niveaus: het Vlaamse niveau, het schoolniveau, en het leerlingniveau;”;  

 

4° er wordt een punt 46°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“46°/1 Vlaamse toetsen: gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde, net- 

en koepeloverschrijdende toetsen die worden afgenomen in bepaalde leerjaren van 

het secundair onderwijs in alle scholen en centra over een selectie van 

eindtermen;”. 

 

Art. 9. In artikel 112, eerste lid, 9°, a), van dezelfde Codex, het laatst gewijzigd bij 

het decreet van 9 juli 2021, wordt een punt 1)/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“1)/1 de mate waarin de klassenraad, onverminderd bepalingen van artikel 115/8, 

§2, 4°, bij de leerlingenevaluatie al dan niet rekening houdt met de resultaten van 

de Vlaamse toetsen;”. 

 

Art. 10. In deel III, titel 2, van dezelfde Codex, het laatst gewijzigd bij het decreet 

van 9 juli 2021, wordt een hoofdstuk 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Hoofdstuk 3/1. Vlaamse toetsen”. 

 

“Art. 115/8. §1. In het voltijds gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon 

secundair onderwijs, opleidingsvorm 4 nemen de volgende leerlingen deel aan de 

Vlaamse toetsen: 

 

1°  leerlingen in het tweede leerjaar van de eerste graad: vanaf het schooljaar 

 2023-2024; 

2°  leerlingen in het tweede leerjaar van de derde graad: vanaf het schooljaar 

 2026-2027. 

 

 In afwijking van het eerste lid zijn de leerlingen met een individueel 

aangepast curriculum vrijgesteld van deelname aan de Vlaamse toetsen, behalve 

wanneer de school beslist om ze toch te laten deelnemen.  

 

In afwijking van het eerst lid kan de klassenraad beslissen tot een 

gemotiveerde vrijstelling van deelname aan de Vlaamse toetsen van de leerlingen 

die zijn ingeschreven in opleidingsvorm 4 van het  buitengewoon onderwijs.  

 

Een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan beslissen haar 

leerlingen van de opleidingsvormen 1, 2 en 3 wel te laten deelnemen aan de 

Vlaamse toetsen. 
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 De Vlaamse toetsen worden ontwikkeld door het bevoegde steunpunt met 

betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers en kunnen van zodra technisch 

mogelijk door deze onderwijsverstrekkers worden aangevuld met eigen items in 

functie van een eigen kwaliteitszorgsysteem. De Vlaamse overheid stelt de Vlaamse 

toetsen, met inbegrip van oefentoetsen, ter beschikking van de scholen en de 

centra die ze digitaal en op basis van instructies bij hun leerlingen afnemen. De 

Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de praktische organisatie van 

de Vlaamse toetsen.  

 

 De Vlaamse toetsen, omvatten een selectie van de eindtermen, vermeld in 

artikel 139, die van toepassing zijn in de A-stroom of de B-stroom van de eerste 

graad of in de finaliteit van de derde graad, naargelang van het geval. 

 

 De selectie van de eindtermen, vermeld in het vierde lid, wordt gemaakt uit 

minstens de volgende sleutelcompetenties: competenties in het Nederlands; 

wiskundige competenties uit de competenties inzake wiskunde, exacte 

wetenschappen en technologie, en leercompetenties. De Vlaamse toetsen houden 

rekening met zowel de eindtermen als de gelijkwaardig verklaarde vervangende 

eindtermen. 

 

§2. De Vlaamse toetsen hebben tot doel de onderwijskwaliteit te versterken en te 

monitoren door het bereiken van de eindtermen, vermeld in artikel 139, en de 

leerwinst te meten op onderstaande niveaus.  

 

De resultaten van de Vlaamse toetsen worden op de volgende wijze gebruikt: 

 

1° op Vlaams niveau als bron van informatie over de onderwijskwaliteit, meer 

 bepaald de mate waarin de eindtermen bereikt worden en de mate waarin 

 leerwinst gegenereerd wordt en als element van kwaliteitszorg op 

systeemniveau; 

 

2° op niveau van de school of het centrum als element van interne en 

externe kwaliteitszorg: 

 

- als één van de elementen in de interne kwaliteitszorg van de school 

of het centrum. De school of het centrum, en het school- of 

centrumbestuur zullen daartoe haar eigen feedbackrapport met 

gecontextualiseerde resultaten op een beveiligde manier kunnen 

consulteren;  

 

- als één van de elementen in de werking van de pedagogische 

begeleidingsdiensten, zoals geregeld in artikel 15, §1 van het 

decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;.  

 

- als één van de elementen in de werking van de onderwijsinspectie, 

meer bepaald de doorlichtingen zoals vermeld in artikel 36 tot en 

met artikel 42 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de 

kwaliteit van het onderwijs; 
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3° op niveau van de leerlingengroep als één van de elementen voor reflectie 

over het pedagogisch-didactisch handelen in het schoolteam;  

 

4° op leerlingniveau als een van de mogelijke elementen waarmee de 

klassenraad al dan niet rekening kan houden bij de evaluatie. De resultaten op 

leerlingniveau worden niet als enige criterium voor de evaluatie gebruikt. 

 

§3. Leerlingen die recht hebben op redelijke aanpassingen of speciale 

onderwijsleermiddelen, gedurende het schooljaar waarin de Vlaamse toetsen 

worden afgenomen, hebben recht op behoud en gebruik van die aanpassingen en 

leermiddelen als ze die Vlaamse toetsen afleggen.”. 

 

Art. 11. In dezelfde Codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt in hetzelfde hoofdstuk 3/1 een artikel 115/9 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

  

“Art. 115/9. §1.  Door de toepassing van artikel 115/8, worden de volgende 

gegevens verwerkt door de scholen, de centra, de bevoegde diensten van de 

Vlaamse overheid en het bevoegde steunpunt: 

 

1° de identificatiegegevens van de deelnemende leerlingen; 

2° de individuele toetsresultaten; 

3° de leerlingenkenmerken die nodig zijn voor een juiste interpretatie van de 

gegevens;  

4° de kenmerken van de school of het centrum waar de leerling is 

ingeschreven.  

 

 De scholen en centra verwerken die gegevens van de leerlingen die bij 

hen zijn ingeschreven. De bevoegde diensten van de Vlaamse overheid en het 

bevoegde steunpunt verwerken die bovenvermelde gegevens van alle leerlingen.  

 

 De gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijken gedurende 

tien jaar bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn worden de 

persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. Voor wetenschappelijk 

onderzoek en statistiek worden de gegevens onbeperkt gepseudonimiseerd 

bewaard. 

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor die verwerking en 

kan de leerlingenkenmerken die verwerkt worden, vastleggen. 

 

§2. De Vlaamse overheid en het bevoegde steunpunt treden, ieder voor zijn of haar 

bevoegdheid, op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de 

persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 1. Het bestuur van de onderwijsinstelling 

of de gemandateerde is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van de 

persoonsgegevens overeenkomstig artikel 123/6, eerste lid, 5°. 

 

 De scholen, de centra, de Vlaamse overheid en het bevoegde steunpunt 

bepalen, ieder binnen zijn of haar bevoegdheidssfeer, op transparante wijze hun 

respectieve verantwoordelijkheden.   
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De leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht op 

inzage in en kopie van het feedbackrapport met hun resultaten op de Vlaamse 

toetsen. De leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht op 

inzage in hun toets, op een manier die de vertrouwelijkheid van de toetsvragen 

garandeert.”. 

 

Art. 12. In dezelfde Codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt in hetzelfde hoofdstuk 3/1 een artikel 115/10 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 115/10. Het bevoegde steunpunt of de bevoegde diensten van de Vlaamse 

overheid bezorgen de resultaten op school- of centrumniveau jaarlijks aan de 

onderwijsinspectie en aan de betrokken pedagogische begeleidingsdienst. De 

gegevens van de individuele leerlingen worden daarbij niet opgenomen.  

 

 In afwijking op de algemene regeling in het bestuursdecreet inzake 

openbaarheid, delen de leden van de onderwijsinspectie, de personeelsleden van 

de scholen en de centra, van de Vlaamse overheid, van het bevoegde steunpunt 

en van de pedagogische begeleidingsdiensten en de school- en centrumbesturen 

die de resultaten kennen van de Vlaamse toetsen, de resultaten niet mee aan 

derden.  

 

In afwijking met het vorige lid mag een school de eigen schoolresultaten 

wel bezorgen aan derden die de school begeleiden. Deze begeleidende instantie 

mag op haar beurt de resultaten niet meedelen aan derden." 

 

De leden van de onderwijsinspectie, de personeelsleden van de scholen, van 

de Vlaamse overheid, van het bevoegde steunpunt en van de bevoegde 

begeleidingsdiensten en de schoolbesturen die de resultaten kennen van de 

Vlaamse toetsen, zijn daartoe gehouden tot het beroepsgeheim. Bij overtreding 

wordt artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing.  

 

 Het is verboden de resultaten van een school of centrum publiek te maken. 

 

De niet-naleving van het verbod op openbaarmaking is een inbreuk op het 

verbod op oneerlijke concurrentie in de zin van artikel 7 van de codex. 

 

 De resultaten die behaald zijn bij de Vlaamse toetsen geven geen aanleiding 

tot de rangschikking van scholen of centra.  

 

 De resultaten die behaald zijn bij de Vlaamse toetsen worden niet gebruikt in 

functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken met individuele 

personeelsleden.”.  

 

Art. 13. In dezelfde Codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021, 

wordt in hetzelfde hoofdstuk 3/1 een artikel 115/11 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 115/11. De Vlaamse Regering zal een evaluatie doorvoeren die minstens uit 

volgende onderdelen zal bestaan: 

 

1° een procesevaluatie onmiddellijk na de testafname in 2023 in het tweede 

leerjaar van de eerste graad bij een representatieve steekproef van scholen; 
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2°  onmiddellijk na de eerste toetsafname een procesevaluatie van de eerste 

toetsafname; 

3° uiterlijk in 2029 een evaluatie van de mate waarin de Vlaamse toetsen de 

doelstellingen vermeld in artikel 115/8, §2, hebben helpen bereiken en van de 

andere effecten die ze hebben teweeggebracht. “. 

 

Hoofstuk 4. Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit 

van het onderwijs 

 

Art. 14. In het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs, 

het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2021, wordt artikel 38, §4, 

1° vervangen door: 

 

“1° een reeks vooraf vastgestelde en meegedeelde gegevens met betrekking tot 

de instelling, waaronder de resultaten op de Vlaamse toetsen indien van 

toepassing. Die gegevens zijn te relateren aan elementen in het referentiekader 

onderwijskwaliteit of het referentiekader CLB-kwaliteit, vermeld in artikel 4, §2, 

eerste en tweede lid.”. 

 

Art. 15. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij decreet van 21 december 

2021, wordt aan artikel 38, §4 en derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“3° De inspectie kan een doorlichting uitvoeren op grond van herhaaldelijk 

mindere prestaties op de Vlaamse toetsen of minder leerwinst.”.  

 

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding  

 

Art. 16. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2023. 

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 




